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Introduction: Currently, a substance called casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate has been used as a
substitute for fluoride mouthwash. This study aimed to compare the remineralization rate of fluoridated GC tooth mousse
with concomitant use of fluoride mouthwash and GC tooth mousse on demineralized enamel lesions.
Materials & Methods: In this laboratory study, 50 samples were selected from 30 intact human premolars, halved into
buccal and lingual segments, and randomly divided into five groups. Enamel health was recorded using a DIAGNOdent
device and Vickers microhardness test.
Afterwards, the remineralized agents were applied to the surface of samples for two weeks as follows: 1) Control, 2)
Fluoridated GC tooth mousse, 3) GC tooth mousse, 4) Sodium fluoride mouthwash and 5) Sodium fluoride mouthwash+ GC
tooth mousse. Repeatedly, enamel remineralization values were recorded via DIAGNOdent device, and data were analyzed
using one-way and two-way repeated measures ANOVA tests.
Results: Our findings indicated that no significant difference was observed between remineralization rate of fluoridated GC
tooth mousse and concomitant use of fluoride mouthwash and GC tooth mousse, evaluated by DIAGNOdent device
(P=0.959) and Vickers microhardness test (P=0.884).
Conclusion: According to the results, application of fluoridated GC tooth mousse with concomitant use of fluoride
mouthwash and GC tooth mousse had a similar impact on remineralization of demineralized enamel lesions.
Key words: Remineralization, sodium fluoride mouthwash, surface microhardness test, dental caries.
 Corresponding Author: so_khoramian@yahoo.com, Drkhoramian@abzums.ac.ir
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چکیده
 مورد توجه،کلسیم فسفات آمورف بهعنوان جایگزین دهانشویه فلوراید- در سال های اخیر کاریرد ماده ای به نام کازئین فسفوپپتید:مقدمه
 با کاربرد همزمان دهانشویه فلورایدFlouridated GC tooth mousse  مطالعه حاضر با هدف ارزیابی میزان رمینرالیزاسیون.قرار گرفته است
. در ضایعات دمینرالیزه مینای دندان انجام شده استGC tooth mousse و
 نمونه03 ، دندان پره مولر سالم انسانی که به دو نیمه باکالی و لینگوالی تقسیم شدند03  در این مطالعه آزمایشگاهی از:مواد و روش ها
. میزان مینای سالم توسط دستگاه دیاگنودنت و تست ریزسختی سنجی ویکرز ثبت شد.انتخاب و به طور تصادفی به پنج گروه تقسیم شدند
Fluoridated GC tooth (  گروه دوم،) گروه اول (کنترل:سپس مواد رمینرالیزه کننده به مدت دو هفته به شرح زیر بر سطح نمونه ها اعمال شد
GC tooth  گروه چهارم (دهانشویه سدیم فلوراید) و گروه پنجم (دهانشویه سدیم فلوراید،)GC tooth mousse(  گروه سوم،)mousse
-----------------------------------------------------41633532620 : تلفن، گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی البرز، خیابان کتویی زاده، گلشهر، کرج: نشانی، مولف مسؤول
E-mail: so_khoramian@yahoo.com, Drkhoramian@abzums.ac.ir
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(مریم شریفي و همكاران)

 .)mousse +مجدداً میزان مینای رمینرالیزه شده نمونه هاتوسط دیاگنودنت ثبت شده و داده ها با آنالیزهای آماری  One-way ANOVAو
 Two-way repeated measures ANOVAمورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته ها :نتایج مطالعه حاضر نشان داد که اختالف آماری معنی داری در میزان رمینرالیزاسیون  Fluoridated GC tooth mousseو کاربرد
همزمان دهانشویه فلوراید و  GC tooth mousseبا استفاده از دیاگنودنت ( )P=3/909و ریزسختی سنجی ویکرز ( )P=3/888وجود ندارد.
نتیجه گیری :استفاده از  Fluoridated GC tooth mousseبا کاربرد همزمان دهانشویه فلوراید و  GC tooth mousseتأثیر مشابهی بر
رمینرالیزاسیون ضایعات دمینرالیزه مینایی دارد.

کلمات کلیدی :رمینرالیزاسیون ،دهانشویه سدیم فلوراید ،تست ریزسختی سطحی ،پوسیدگی دندان.
مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد  /سال  9090دوره  / 83شماره .702-03 : 0

مقدمه

بازار دندانپزشکی عرضه شد .این محصول میتواند با

پوسیدگی دندان یکی از بیماریهای شایع در کودکان

تغییر شیب غلظتی سطح دندان سبب افزایش جذب

و بزرگساالن میباشد .از جمله عوامل مؤثر در کاهش

یونها ی فسفات و کلسیم و همچنین افزایش جذب

میزان پوسیدگی میتوان به تغییر در رژیم غذایی،

فلوراید موجود در محیط در ساختار دندان شود )9(.امروزه

(2و)1

()11

مراقبتهای بهداشتی و مواجهه با فلوراید اشاره کرد.

انواع فلورایده این محصول نیز در دسترس است.
()11

امروزه هیچ شکی درباره نقش مؤثر فلوراید در پیشگیری

 Ogataو همکاران

از پوسیدگی دندانی وجود ندارد و فلوراید به عنوان سد

 CPP-ACPبه تنهایی و همراه با غلظتهای مختلف

اول دفاعی به منظور مقابله با پوسیدگی شناخته شده

فلوراید و فلوراید به تنهایی مورد بررسی قرار دادند و به

(4و)3

است.

راهکارهای زیادی به منظور افزایش جذب

عمق رمینرالیزاسیون را در کاربرد

این نتیجه رسیدند که رمینرالیزاسیون در حضور

CPP-

فلوراید در ساختار دندانی ،از جمله تالش برای جذب

 ACPو فلوراید با هم ،نسبت به حالتی که هر ماده

سیستمیک آن با فلورایده کردن آب شهری یا تجویز

جداگانه به کار رود بهتر صورت میگیرد Srinivasan .و
()12

موضعی فلوراید در اشکال مختلف ،پیشنهاد شده

همکاران

است6(.و )5امروزه تالشها در جهت افزایش جذب فلوراید

دمینرالیزه در بزاق قرار داشت ،نسبت به دو گروه دیگر که

در ساختار دندانی به منظور مقاوم سازی ساختار دندان و

یک بار در معرض  CPP-ACPو  CPP-ACPفلوریده قرار

در این

داشتند ،رمینرالیزاسیون صورت نگرفته بود .هر چند هنوز

راستا محصوالت مختلفی به بازار معرفی شدهاند که

هم دهانشویه فلوراید روزانه به عنوان یکی از مؤثرترین

کازئین فسفو پپتید-کلسیم فسفات آمورف ()CPP-ACP

ترکیبات در دسترس برای استفاده خانگی توصیه میشود،

یکی از آنهاست .کازئین فسفوپپتید یا  ،CPPترکیبی است

ولی مشکالتی هم چون طعم نامطلوب و تند و نیز خطرات

که از هضم کازئین شیر به دست میآید .آمورفوس کلسیم

ناشی از بلع آن از جمله فلوروزیس و توکسیسیته در

(8و7و)1

رمینرالیزه کردن نواحی دمینرالیزه میباشد.

فسفات یا  ،ACPشکل آمورف و قابل دسترس تری از
فسفات و کلسیم را نسبت به یونهای کلسیم و فسفات

نیز مشاهده نمودند که در گروهی که مینای

()6

صورت بلع مقادیر زیاد وجود دارد.
در

صورتی

که

CPP-ACP

فلورایده

بتواند

موجود در بزاق در دسترس دندان قرار میدهد .این

رمینرالیزاسیونی برابر یا بهتر از دهانشویه فلوراید فراهم

ترکیب بصورت خمیر با نام تجاری  GC tooth mousseبه

کند ،میتواند به عنوان جایگزین مناسبی برای کنترل
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پوسیدگی به منظور مصرف خانگی توصیه شود؛ زیرا هم

دقیقه پالیش شده و سپس هر نمونه در یک مکعب مستطیل

بلع آن بی ضرر است و هم طعم آن نسبت به دهانشویه

 15×15×11mm3از آکریل خودسخت شونده به رنگ زرد

لذا هدف از این مطالعه

شفاف به نحوی که قسمتهای باکال و لینگوال به سمت

مقایسه اثر جذب فلوراید در ساختار دندان با کاربرد

بیرون قرار گرفته باشند مانت گردید (تصویر 21(.)1و )19در

 GC tooth mousse ،GC tooth mousseفلورایده،

کلیه دندانها به منظور محدود کردن منطقه مطالعه ،یک

دهانشویه فلوراید و  GC tooth mousseهم زمان با

ناحیه به ابعاد  2×2 mm2در یک سوم میانی دندان انتخاب

()13

فلوراید مطلوب تر است.

دهانشویه فلوراید

و توسط پد کاغذی پوشانده شد و سایر قسمتهای تاج

بود.

با یک الیه الک ناخن ()Isadora, Stockholm, Sweden

مواد و روشها

جهت اجرای این مطالعه آزمایشگاهی ،تعداد  31عدد

(22و21و18و)3

احاطه گردید.

دندان پره مولر انسانی سالم که به دالیل ارتودنسی کشیده
(14و)3

شده بودند ،جمع آوری شد.

دندانها فاقد هرگونه

پوسیدگی ،ترک و تغییر رنگ بودند و پس از کشیده شدن
توسط دندانپزشک در ظروف از پیش تهیه شدهای که
حاوی  11میلی لیتر نرمال سالین  1/9درصد (ثامن ،مشهد،
()15

ایران) بود نگهداری شد.

نرمال سالین موجود در ظرف

تصویر : 1

شکل شماتیک مراحل برش و نحوه مانت نمونهها

اصلی به صورت هفتگی تعویض گردید و نمونهها ظرف
مدت سه ماه مورد استفاده قرار گرفتند .جهت ضدعفونی

پس از آن نمونهها ( 31نیمه باکالی و  31نیمه

کردن نمونهها ،ابتدا هرگونه بافت نرم و جرم باقی مانده از

لینگوالی) از شماره یک تا  61شماره گذاری شده و به

روی دندانها زدوده شد و سپس به مدت دو هفته در

کمک دیاگنودنت  )Kavo, Aachen, Germany( 2190مورد

محلول فرمالین  11درصد (دکتر مجللی ،تهران ،ایران)

بررسی قرار گرفته و اعداد گزارش شده در فرم دادههای

نگهداری شدند و پس از پنج دقیقه شستشو در زیر شیر

اولیه در مقطع مینای سالم ثبت گردید .پس از هر بار

()16-18

اندازه گیری توسط دیاگنودنت ،دستگاه با سرامیک

آب ،به ظرف حاوی آب مقطر منتقل گردیدند.

سپس با استفاده از دستگاه نان استاپ

DEMCO

()18

مخصوص خودش کالیبره میشد (تصویر .)2

( )CMP Industries, New York, USAو دیسک الماسه دو
لبه ( )Resista,Omegna, Italyریشه کلیه دندانها از یک
میلیمتر زیر  CEJقطع شده و تاج آنها با یک برش
()17

مزیودیستالی به دو نیمه باکالی و لینگوالی تقسیم شد.

سطح نمونهها به ترتیب با کاغذ ساینده کارباید سیلیکون
)811،1111،1211،2111grit (Matador,Aachen,Germany
و آب به صورت دستی و با حرکت دورانی به مدت یک

تصویر : 2

کالیبره کردن دیاگنودنت (سمت باال) سنجش مقدار
نمونه مورد بررسی (سمت چپ)
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نمونههایی که عدد بین سه تا هفت را روی نمایشگر
دیاگنودنت نشان دادند ،برای مطالعه انتخاب شدند که این
عدد نشانگر سالم بودن مینا است22(.و )18در طی این مرحله

(مریم شریفي و همكاران)

  1/15میلی مول اسید استیک ()Merck رساندن حجم محلول به دست آمده توسط آب مقطربه میزان یک لیتر

تعداد پنج نمونه (سه نمونه لینگوالی و دو نمونه باکالی) به

 -تنظیم  pHمحلول بر روی  4/4با استفاده از محلول

دلیل عدد دیاگنودنت باالی هفت از روند مطالعات خارج

 11میلی موالر هیدروکسید پتاسیم  )Merck( KOHو

شد و از بین  55نمونه باقی مانده 51 ،نمونه انتخاب شد و

توسط دستگاه اندازه گیری ( Mi 150 pH meter

دندانها به طور تصادفی به پنج گروه ده تایی تقسیم

)Instruments, Sighisoara, Romania

Martini

شدند ،به نحوی که در هر گروه پنج نیمه باکالی و پنج

پس از اتمام مرحله دمینرالیزاسیون ،نمونههای دندانی

نیمه لینگوالی قرار گرفت .جهت انتخاب تصادفی نمونهها

به خوبی با آب مقطر شسته شده و با پوار هوا به مدت 31

جهت قرارگیری در گروهها ،از امکان انتخاب تصادفی

ثانیه خشک شدند .سپس نمونهها مجدداً توسط دستگاه

نمونهها در برنامه  SPSSاستفاده شد که طی این فرایند از

دیاگنودنت مورد بررسی قرار گرفتند و عدد گزارش شده

 27نمونه لینگوالی دارای شرایط ورود به مطالعه ،طی پنج

برای هر نمونه در فرم دادههای اولیه نمونهها در مقطع

مرحله و در هر نوبت پنج نمونه انتخاب و به ترتیب وارد

مینای دمینرالیزه ثبت گردید .در این مرحله نمونههایی که

گروهها شده و دو نمونه لینگوالی باقی مانده از روند

عدد بیشتر از  9را از خود نشان دادند جهت ادامه مطالعه

مطالعه کنار گذاشته شد .جهت انتخاب نمونههای باکالی

مورد بررسی قرار گرفتند .این عدد نشانگر دمینرالیزاسیون
()15

نیز از  28نمونه دارای شرایط ورود به مطالعه طی پنج

زیر سطحی مینا است.

مرحله ،نمونهها انتخاب و سپس سه نمونه باقی مانده از

عدد  99در مطالعه به عنوان داده پرت در نظر گرفته شد و

مطالعه خارج شد .نمونههای هر گروه (یک تا پنج) به طور

در تحلیلهای آماری به عنوان  Missingتعریف شد.پس از

جداگانه در داخل محفظه کوچک پالستیکی جداگانهای

ثبت دادهها در مرحله دمینرالیزاسیون ،دندانها به منظور

که حاوی آب مقطر بود ،قرار گرفته و شماره گروهها بر

اعمال مواد رمینرالیزه کننده به محفظههای خود برگردانده

روی ظروف نوشته شد.

شد و به منظور ایجاد تشابه با محیط دهان در بزاق

سپس نمونههای دندانی در انکوباتور (

Gallenkamp,

 )Munich, Germanyقرار گرفتند و به منظور ایجاد
دمینرالیزاسیون در دندانها ،به مدت  48ساعت در دمای
 37درجه سانتی گراد درون محلول دمینرالیزه کننده با
(21-23و19و18و)3

فرمول زیرنگهداری شدند.

 2/2 -میلی مول کلسیم کلراید (CaCl2

مصنوعی ( )Kin labratory, Madrid, spainقرار
(18و)3

گرفتند.

مواد رمینرالیزه کننده در گروههای مورد مطالعه به
صورت زیر مورد استفاده قرار گرفت( :تصویر )3
 -گروه یک (کنترل) :هیچ گونه اقدام مداخلهای بر

Merck,

)Darmstadt, Germany
  2/2میلی مول پتاسیم دی هیدروژن فسفات)Merck( KH2PO4

همچنین الزم به ذکر است که

روی نمونههای این گروه انجام نشد و در طول مدت
()3

مطالعه ( 14روز) درون بزاق مصنوعی قرار گرفتند.
 گروه دو ( :)CPP-ACPF900ppm Fخمیر900ppm F

(MI Paste

 Plus) fluoridated GC tooth mousseبمدت سه
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()24

دقیقه

به کمک اپلیکاتور پنبهای بر سطح باکال دندانها

مالیده شد و سپس اضافات خمیر با کمک اپلیکاتور

1

2

دیگری از سطح دندان برداشته شد و نمونهها در ظرف
(22و)3

حاوی بزاق مصنوعی قرار گرفتند.

 گروه سه ( MI Paste :)CPP-ACPبه مدت سه دقیقهبه کمک اپلیکاتور پنبهای بر سطح دندانها مالیده شد و
سپس اضافات خمیر با کمک اپلیکاتور دیگری از سطح

3

دندان برداشته شد و نمونهها در ظرف حاوی بزاق

0

(15و)6

مصنوعی قرار گرفتند.

 گروه چهار ( :)NaF450ppmدهانشویه سدیم فلوراید 1/15درصد

Sensodyne450ppm (GlaxoSmithKline,

) Brenford, UKبه مدت یک دقیقه به کمک سرنگ
شستشو بر سطح دندان اعمال شد و سپس دندانها در

( mousseگروه دوم)( GC tooth mousse )2 ،گروه سوم)،

()3

ظرف حاوی بزاق مصنوعی قرار گرفتند.

 گروه پنج ( :)NaF450ppm + CPP-ACPابتدا منطقهدمینرالیزه به مدت یک دقیقه

()25

تصویر : 3

گروههای مورد مطالعهFluoridated GC tooth )1 .

با دهانشویه فلوراید

 Sensodyneبه کمک سرنگ شستشو داده شد .سپس
خمیر  GC tooth mousseبه مدت سه دقیقه به کمک
اپلیکاتور پنبهای بر سطح دندانها مالیده شد و سپس
اضافات خمیر به کمک اپلیکاتور دیگری از سطح دندان
()3

پاک شد و در ظرف حاوی بزاق مصنوعی قرار گرفتند.

 )3دهانشویه سدیم فلوراید (گروه چهارم) و  )4کاربرد همزمان
دهانشویه سدیم فلوراید و ( GC tooth mousseگروه پنجم)

این عمل به مدت  14روز ،هر روز دو بار برای کلیه
()17

گروهها انجام شد.

سپس دندانهای هر گروه به طور

جداگانه مورد بررسی قرار گرفتند و عددی که دیاگنودنت
برای هر نمونه نمایش میداد در فرم دادههای اولیه نمونهها
در مقطع مینای رمینرالیزه ثبت گردید .محلول بزاق
مصنوعی در هر یک از گروهها در پایان هفته اول تعویض
()18

شد.

به منظور کورسازی مطالعه ،اعمال مواد رمینرالیزهکننده
بر سطح دندانها و کاربرد دیاگنودنت برای ثبت عدد
گزارش شده از نمونهها توسط دو نفر صورت گرفت .به
منظور افزایش دقت مطالعه کلیه نمونهها در مقاطع مینای
دمینرالیزه و رمینرالیزه توسط دستگاه ریزسختی سنجی
ویکرز ( (Struers, Willich, Germany( Duraminمرکز
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تحقیقات دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی) نیز مورد

اطالعات پس از جمع آوری به ترتیب وارد نرم افزار

بررسی قرار گرفتند .بدین صورت که با نیرویی معادل 51

آماری  SPSSنسخه  18گردید .نتایج برای متغیرهای کمی

گرم و زمان پنج ثانیه در هر کدام از نمونهها تعداد پنج

به صورت «انحراف معیار±میانگین» گزارش شد .به منظور

فرورفتگی مربع شکل به وسیله تیغه هرمی دستگاه ایجاد

مقایسه میانگین مقادیر دیاگنودنت و ویکرز در هر یک از

کرده و با بزرگنمایی  ،×411قطر اثر ایجاد شده را خوانده

مقاطع زمانی (پایه ،دمینرالیزه و رمینرالیزه) در گروههای

و دستگاه بر روی قطر مشخص شده تنظیم گردید تا توسط

مورد مطالعه (اول تا پنجم) از آنالیز واریانس یک طرفه

(=fنیرو=d ،136˚=ɵ ،قطر اثر به میلی

) (One-way ANOVAو برای انجام مقایسات چندگانه از

()3

آزمون توکی ) (Tukey's multiple comparisonsاستفاده

فرمول

متر) ریزسختی مینا به دست آید (تصویر  4و .)5

همچنین میزان ریزسختی مینای سالم در گروه کنترل به

گردید .هم چنین به منظور مقایسه میانگین مقادیر

منظور اطمینان از صحت دستگاه (مقادیر گزارش شده در

دیاگنودنت و ویکرز در گروههای مورد مطالعه در طول

مطالعات مشابه) و همچنین مقایسه با مقطع دمینرالیزه

دوره مطالعه از آنالیز واریانس اندازه گیریهای مکرر

(کنترل مثبت) و مقایسه با مقطع رمینرالیزه (کنترل منفی)

دوطرفه ) (two-way repeated measures ANOVAبه

(22و)17

مورد سنجش قرار گرفت.

همراه آزمون مقایسات چندگانه توکی استفاده گردید.
سطح معنیداری در آزمونها  1/15در نظر گرفته شد.
یافتهها

در طول مدت اجرای این مطالعه و انجام آزمایشات،
سه عدد از نمونهها از روند مطالعات کنار گذاشته شد؛ که
دو نمونه از آنها (متعلق به گروههای دوم و سوم) به دلیل
تخریب مینای دمینرالیزه شده سطحی در حین جابجایی
نمونهها جهت انجام تستهای دیاگنودنت و سختی سنجی
تصویر : 4

نمای پنجره تعیین شده برای ریزسختی

ویکرز و نمونه سوم (متعلق به گروه اول) به دلیل
دمینرالیزه شدن بیش از حد (نشان دادن عدد  99در
دستگاه دیاگنودنت) بود.
یافتهها حاکی از آن بود که مقادیر گزارش شده از
مینای مورد مطالعه توسط دستگاه دیاگنودنت در شروع
مطالعه ( )Baselineو همچنین پس از حذف مواد معدنی از
نمونهها (دمینرالیزاسیون) ،بین گروههای مختلف ،اختالف
آماری معنیداری نداشت ( .)P<1/151همچنین مقادیر
گزارش شده توسط دستگاه سختی سنجی ویکرز ،هیچ

تصویر : 5

نقطه اثر ریزسختی (بزرگنمایی )×51

گونه اختالف آماری بین نمونهها در گروههای مورد
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همچنین مقایسه تأثیر مواد مورد استفاده در این مطالعه

بررسی را پس از حذف مواد معدنی دندان
(دمینرالیزاسیون) نشان نداد (.)P<1/151

با استفاده از روش سختی سنجی ویکرز و با بهره گیری از

مقایسه تأثیر مواد مورد استفاده در این مطالعه با

آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که پس از پایان مطالعه

استفاده از دستگاه دیاگنودنت و با بهره گیری از آنالیز

در تمامی گروههای مورد بررسی ،میزان میانگین

واریانس یک طرفه نشان داد که پس از پایان مطالعه در

رمینرالیزاسیون ضایعات پوسیدگی ابتدایی مینایی به طور

تمامی گروههای مورد بررسی ،میانگین رمینرالیزاسیون

معنیداری بیشتر از گروه کنترل بوده است .با این حال

ضایعات پوسیدگی ابتدایی مینایی به طور معنیداری بیشتر

تفاوت آماری معنیداری بین گروههای دوم (

از گروه کنترل بوده است ( .)P>1/111ولی تفاوت آماری

 )mousse Plusو پنجم (

معنیداری بین گروههای دوم ( )GC tooth mousse Plusو

 )tooth mousseمشاهده نشد (( .)P=1/884جدول )1

GC tooth

Sensodyne mouthwash + GC

پنجم ()Sensodyne mouthwash + GC tooth mousse
مشاهده نشد (.)P=1/959

جدول : 1

مقایسه میانگین مقادیر اندازه گیری شده توسط دستگاه دیاگنودنت در مقاطع مختلف در گروههای مورد بررسی
گروه مورد بررسی

(کنترل)

GC tooth mousse
Plus
)(CPP-ACPF900ppm F

GC tooth mousse
)(CPP-ACP

دهانشویه

بررسی

سدیم فلوراید

+ CPPACP

NaF

)(NaF450ppm F
تــعـداد

تــعـداد

|)(Re
| ΔRe-De

9

3/78±1/19 a

9

13/89±1/76 b

9

9

23/86±8/18 a

9

84/51±3/46 c

9

درصدبازیابی

تــعـداد

9

*17/56 ±1/88 c

9

7/22±1/31 a

معیار±میانگین

تــعـداد

مینای پایه
)(BLدمینرالیزه
مینای
) (Deرمینرالیزه
مینای

11
9

5/11±1/49
21/33±1/58

11
9

**

معیار±میانگین
4/91±1/29
21/11±2/47

11
9
9

9/56±1/42 b
12/89±2/71 b

11

73/23±6/15 b

11

معیار±میانگین

تــعـداد

معیار±میانگین

انحراف

انحراف

5/11±1/37
22/44±2/17

11
11
11

8/11±1/73 ab
14/71±2/16 b

11

82/39±5/36 c

11

انحراف

5/11±1/25
22/81±1/75

11
11
11

7/71±1/16 ab
14/11±1/63 b

>1/111

83/94±2/81 c

>1/111

انحراف

انحراف
معیار±میانگین
5/11±1/16
21/71±1/83

1/998
1/292
>1/111

)(%R
* برطبق آزمون  Tukeyگروههای دارای حروف مشابه ( )a,b,cدر یک زیرگروه قرار گرفته و از لحاظ آماری تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند.
**

× 100

P-value

مقطع مورد

گروه یک

گروه دو

گروه سه

گروه چهار

گروه پنج
450ppm F
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همان گونه که در جدول فوق مشاهده میشود ،آنالیز
میانگین مقادیر دیاگنودنت

واریانس یک طرفه نشان داد که در مقاطع

)BaseLine (BL

و ) Demineralized (Deتفاوت آماری معنیداری در
میانگین عدد اندازه گیری شده توسط دیاگنودنت در
گروههای مورد بررسی وجود نداشت ،اما در مقطع
) Remineralized (Reاین اختالف از نظر آماری معنیدار
بود ،به طوری که آزمون مقایسات چندگانه  Tukeyنشان
داد که میانگین عدد نشان داده شده توسط دیاگنودنت در
گروه یک (کنترل) به طور معنیداری بیش از سایر گروهها

مینای دمینرالیزه

بود ( .)P>1/111همچنین تفاوت آماری معنیداری بین

مقطع مورد بررسی

میانگین گروه دو ( )GC Plusو گروه سه ()P=1/118
مشاهده گردید.

نمودار : 1

مقایسه میانگین مقادیر دیاگنودنت در گروههای مورد

همچنین آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که تفاوت
آماری معنیداری در میانگین تغییرات از مقطع ِ Deبه

مینای دمینرالیزه

مینای پایه

بررسی

Re

(|  )| ΔRe-Deبین گروههای مورد بررسی مشاهده شد به

همان گونه که در نمودار  1مشاهده میشود آنالیز

طوری که آزمون مقایسات چندگانه  Tukeyنشان داد که

واریانس اندازه گیریهای مکرر دو طرفه نشان داد که

میانگین این تغییرات در گروه کنترل به نسبت سایر گروهها

میانگین مقادیر اندازه گیری شده توسط دیاگنودنت (در

کمتر بود (.)P>1/111

طول دوره مطالعه) در بین گروههای مورد مطالعه دارای

ازطرفی آزمون واریانس یک طرفه نشان داد که

تفاوت آماری معنیداری ( )P>1/111بود به طوری که

Recovery

آزمون مقایسات چند گانه  Tukeyنشان داد که میانگین

 )Percentage,%Rدر گروههای مورد بررسی اختالف

مقادیر دیاگنودنت گروه کنترل (در طول دوره مطالعه)

آماری معنیداری با یکدیگر داشتند ،به طوری که آزمون

دارای اختالف معنیداری با سایر گروهها ()P>1/111

 Tukeyاز وجود اختالف آماری معنیدار میانگین گروه

بوده است .همچنین میانگین مقادیر دیاگنودنت گروه سوم

یک (کنترل) با سایر گروهها ( )P>1/111حکایت داشت.

به طور معنیداری ( )P=1/135با گروه دوم اختالف

همچنین میانگین این تغییرات در گروه سه ( )GCبه طور

داشت.از طرفی اثر متغیر مقطع مورد بررسی نیز از لحاظ

معنیداری کمتر از گروههای چهارم ( ،)P=1/116دوم و

آماری معنیدار بود .به این معنی که میانگین مقادیر

پنجم ( )P=1/111بود.

دیاگنودنت از مقطع  BLبه  Deبه طور معنیداری افزایش

میانگین

تغییرات

درصد

بازیابی

(

پیدا کرده و سپس از مقطع  Deبه  Reدچار کاهش (به
طور معنیدار) شده بود.
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همچنین اثر متقابل ( )Interactionگروه و مقطع مورد

گانه  Tukeyبیانگر وجود اختالف آماری معنیدار گروه

بررسی از لحاظ آماری معنیدار بود ( )P>1/111بدین

یک (کنترل) با گروههای دوم ،چهارم و پنجم ()P>1/111

معنی که الگوی تغییرات میانگین مقادیر دیاگنودنت (در

و همچنین اختالف آماری معنیدار گروه سه ()CPP-ACP

مقاطع مختلف) در گروههای مورد بررسی مشابه نبود و

با گروههای دوم ( ،)P=1/111چهارم ( )P=1/118و پنجم

همان گونه که در این نمودار مشاهده میشود شیب کاهش

( )P=1/111بود.
همچنین آنالیز واریانس یک طرفه نشان دهنده وجود

مقادیر دیاگنودنت از مقطع  Deبه  Reدر گروه کنترل

اختالف آماری معنیدار در میانگین تغییرات از مقطع

تفاوت معنیداری با سایر گروهها داشت.

De

همان گونه که در جدول  2مشاهده میشود ،آنالیز

به  )ΔRe-De( Reبین گروههای مورد بررسی بود ،به طوری

واریانس یک طرفه نشان داد که میانگین مقادیر اندازه

که آزمون مقایسات چندگانه  Tukeyاز وجود اختالف

گیری شده توسط دستگاه سختی سنجی ویکرز ( )Hvدر

آماری معنیدار گروه یک (کنترل) با سایر گروهها حکایت

مقطع  Deدر گروههای مختلف دارای تفاوت معنیداری

داشت .به این صورت که مقادیر  P-valueدر مقایسه با

نبود (.)P=1/148

گروههای دوم ،چهارم و پنجم  P>1/111و در گروه سوم

از طرفی آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که در

 1/143گزارش شد .از طرفی این آزمون ( )Tukeyبیانگر

مقطع  Reتفاوت آماری معنیداری در گروههای مورد

وجود اختالف آماری معنیدار گروه سه ( )CPP-ACPبا

بررسی وجود داشت به طوری که آزمون مقایسات چند

گروههای دوم ،چهارم و پنجم ( )P>1/111نیز بود.

جدول : 2

مقایسه میانگین مقادیر اندازه گیری شده توسط سختی سنج ویکرز ( )Hvدر مقاطع مختلف در گروههای مورد بررسی
گروه مورد بررسی

(کنترل)

GC tooth mousse
Plus
)(CPP-ACPF900ppm F

GC tooth mousse
)(CPP-ACP

دهانشویه

بررسی
تــعـداد

تــعـداد

معیار±میانگین

تــعـداد

*

معیار±میانگین

11
9

5/11±1/49
175/33±18/17

9

9

*188/67±21/16a

9

243/11±9/53 b

9

13/33±4/81 a

9

59/67±15/51 b

انحراف

---183/44 ±12/97

9
9

219/11±15/51 a

9

31/33±7/28 c

انحراف

معیار±میانگین

تــعـداد

Re-De
)Δ(Re

)(NaF450ppm F

---177/67±16/99

11
11

234/21±14/52 b

11

63/11±21/14 b

انحراف

معیار±میانگین

تــعـداد

مینای پایه
)(BLدمینرالیزه
مینای
) (Deرمینرالیزه
مینای

سدیم فلوراید

+ CPPACP

NaF

----171/11±15/69

11
11

235/91±21/52 b

11

71/61 ±11/83 b

انحراف

P-value

مقطع مورد

گروه یک

گروه دو

گروه سه

گروه چهار

گروه پنج
450ppm F

انحراف
معیار±میانگین
----165/31±14/58

-1/148
>1/111
>1/111

برطبق آزمون  Tukeyگروههای دارای حروف مشابه ( )a,b,cدر یک زیرگروه قرار گرفته و از لحاظ آماری تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند.
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گروههای مورد بررسی متفاوت بود و همان گونه که در
میانگین مقادیرریزسختی ویکرز ()Hv

نمودار مشاهده میشود شیب افزایش مقادیر ویکرز از
مقطع  Deبه  Reدر گروههای اول (کنترل) و سوم

(CPP-

 )ACPتفاوت معنیداری با سایر گروهها داشت.
بحث

در سالهای اخیر استفاده از فلوراید و  CPP-ACPاز
جمله بهترین روشهای پیشگیری از ایجاد پوسیدگیهای
دندانی و همچنین متوقف نمودن ضایعات مینایی ابتدایی
بوده است27(.و )26همچنین استفاده از فراوردههای لبنیاتی به

مینای دمینرالیزه

مینای دمینرالیزه

مقطع مورد بررسی

نمودار : 2

طور گستردهای جهت بررسی تأثیر خاصیت ضد پوسیدگی
آنها در مطالعات انسانی و حیوانی بر روی ضایعات
()28

نمودار مقایسه میانگین مقادیر ریزسختی ویکرز در

پوسیدگی مورد توجه قرار گرفته است.

 CPP-ACPاتصال یافته به مینا ،پالک باکتریایی و

گروههای مورد بررسی

بافت نرم مخاط دهانی ،در پاسخ به تغییر شرایط محیط
همان گونه که در نمودار  2مشاهده میشود آنالیز

دهانی که توسط پالک باکتریایی و غذاهای اسیدی ایجاد

واریانس اندازهگیریهای مکرر دوطرفه نشان داد که

شده ،موجب آزادسازی کلسیم و فسفات به صورت

میانگین مقادیر اندازه گیری شده توسط دستگاه ویکرز (در

آمورف (بی شکل) گردیده که این مواد از طریق نفوذ به

طول دوره مطالعه) در بین گروههای مورد مطالعه دارای

بدنه

زیرسطحی

تفاوت آماری معنیداری با یکدیگر بود ( )P>1/111به

میشوند.

طوری که آزمون مقایسات چندگانه  Tukeyنشان داد که

از استفاده از فلوراید مربوط به استحکام سطح ضایعه

میانگین مقادیر ویکرز در گروه دوم ( ،)CPP-ACPFدر

(11و)15

از طرف دیگر اثر متغیر مقطع مورد بررسی از لحاظ
آماری معنیدار بود ( )P>1/111که علت آن افزایش

این در حالی است که بیشترین تأثیر ناشی

()15

است.

ارزیابی میزان دمینرالیزاسیون و رمینرالیزاسیون در

طول دوره مطالعه ،به طور معنیداری با گروههای اول
( )P>1/111و سوم ( )P=1/114اختالف داشت.

پوسیدگی

باعث

بهبود

ضایعه

محیط آزمایشگاهی ( )in vitroتوسط روشهای مختلفی
امکان پذیر است که از جمله آنها میتوان به
،)SEM( Scanning Electron Microscope
روشهای

معنیدار میانگین مقادیر ویکرز از مقطع  Deبه ( Reدر

و

گروههای مورد مطالعه) بود.

کرد.

ریزسختی

سنجش

DIAGNOdent

سطحی

اشاره

(29-33و22و)18

همچنین اثر متقابل ( )Interactionگروه و مقطع مورد

 SEMبه دلیل دقت بسیار باال و همچنین امکان نمایش

بررسی از نظر آماری معنیدار بود ،بدین معنی که الگوی

نوع ترکیب ایجاد شده در اثر رمینرالیزاسیون دارای

تغییرات میانگین مقادیر ویکرز (در طول دوره مطالعه) در

()22

اولویت بیشتری میباشد.

ولی در این مطالعه کمبود
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امکانات و هزینه باالی انجام روش  SEMمنجر به انتخاب

رمینرالیزاسیون  CCP-ACPFو  NaF+CPP-ACPدر مقایسه

روشهای جایگزین دیگری گردید .از این رو از دستگاه

با استفاده از دهانشویه فلوراید و  CPP-ACPبه تنهایی،

دیاگنودنت به علت سهولت استفاده شد و میتواند به
عنوان یک پیشنهاد عملی و ابزار تشخیصی مناسب در
(34و)18

کلینیک توصیه گردد.

مطابقت دارد.

()3

از طرفی در مطالعه  Lataو همکاران

بیان شد که

 Jayrajanو

مصرف همزمان وارنیش فلوراید و  CPP-ACPهیچگونه

نیز از دیاگنودنت برای بررسی رمینرالیزاسیون

تأثیر بیشتری را نسبت به استفاده از وارنیش فلوراید به

استفاده شده بود و سپس نتایج با  SEMتایید گردید.

تنهایی به وجود نمیآورد که این موضوع با مطالعه حاضر

همچنین در این مطالعه ،تست ریزسختی ویکرز نیز به

در تناقض است .این مسئله میتواند ناشی از نوع طراحی

علت دقت بسیار باالیی که در سنجش میزان سختی

مطالعه بیان شده باشد که در هنگام بررسی استفاده

 Shettyو

همزمان وارنیش فلوراید و  ،CPP-ACPابتدا الیهای از

نیز قدرت رمینرالیزاسیون  CPPF ،CPPو

وارنیش بر روی دندانها زده شده و سپس  CPP-ACPبه

دهانشویه فلوراید با استفاده از تست ریزسختی سنجی

آن اضافه میگردد .بنابراین این احتمال وجود دارد که از

ویکرز مورد بررسی قرار گرفت و نتایج مشابه مطالعه

طریق تشکیل الیه چسبنده وارنیش به سطح مورد مطالعه

حاضر به دست آمد.

از تماس مناسب  CPP-ACPبا سطح کاسته شود.

()22

همکاران

در مطالعه

()22

سطوح دارد( ،)35استفاده شد .در مطالعه
()16

همکاران

یافتههای مطالعه حاضر نشان داد که میزان

از جمله نکاتی که در هنگام مشاهده میانگین تغییرات

رمینرالیزاسیون ناشی از کاربرد مواد رمینرالیزه کننده در

رمینرالیزاسیون ( )ΔRe-Deبه چشم میخورد ،افزایش

بین گروههای مورد بررسی اختالف آماری معنیداری با

مختصر میانگین مینای رمینرالیزه گروه کنترل نسبت به

یکدیگر نداشت هر چند که میانگین رمینرالیزاسیون به

مینای دمینرالیزه خود بود که علی رغم معنیدار نبودن آن

دوم

نسبت به سایر گروهها ،بیانگر میزانی از رمینرالیزاسیون در

( ،)CPP-ACPF900ppm Fپنجم (،)NaF450ppm +CPP-ACP

این گروه است .علت این امر را میتوان در ترکیبات

چهارم ( )NaF450ppmو سوم ( )CPP-ACPباالتر بود که با

موجود در بزاق مصنوعی جست و جو کرد .بزاق

به بیان

مصنوعی حاوی ترکیباتی هم چون پتاسیم کلراید ،منیزیم

دیگر ،مطابق با هدف انجام مطالعه مشخص گردید که

کلراید ،کلسیم کلراید و دی پتاسیم هیدروژن سولفات

مصرف ( Fluoridated GC tooth mousseگروه دوم) و

بوده که میتواند باعث افزایش استحکام مینای دمینرالیزه

میزان

اندکی

به

ترتیب

گروههای

در

(29و22و18و)16

نتایج بیشتر مقاالت همخوانی دارد.

مصرف همزمان دهانشویه فلوراید و

GC tooth mousse

از لحاظ آماری دارای تأثیر تقریباً مشابه در رمینرالیزاسیون
پوسیدگیهای ابتدایی مینایی است.

(37و36و22و)19

گردد.

همچنین بر طبق ادعای شرکت تولید کننده

GC

فلورایده این محصول میتواند با ترکیب خاصیت
()22

به نقش افزاینده

رمینرالیزه کردن بدنه ضایعه (مرتبط با  )CPP-ACPو

در مطالعه  Jayarajanو همکاران

( )Synergisticاضافه کردن فلوراید به  CPP-ACPاشاره

رمینرالیزاسیون سطح ضایعه (مرتبط با فلوراید) منجر به

شده است که این موضوع با توجه به بیشتر بودن میزان

تأثیر هرچه بیشتر این ماده بر پوسیدگیهای مینایی ابتدایی
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()38

و استحکام آن گردد.

(مریم شریفي و همكاران)

این در حالی است که در مطالعه

از طرفی به دلیل کمبود منابع مالی حمایت کننده و

حاضر با بررسی نتایج حاصل از مقادیر اندازه گیری شده

هزینه باالی انجام آزمایشات ریزسختی ویکرز بر روی هر

ویکرز ،میانگین تغییرات رمینرالیزاسیون ( )ΔRe-Deدر گروه

نمونه ،امکان انجام مطالعه بر روی نمونههای بیشتر وجود

سوم ( )CPP-ACPبا اختالفی معنیدار نسبت به گروههای

نداشت و انجام این تست در مقطع مینای سالم دندان فقط

دوم ،چهارم و پنجم (حاوی فلوراید) کمتر است .لذا با

در گروه کنترل و صرفاً به منظور وجود معیار کنترل مثبت

توجه به حساسیت باالی دستگاه ویکرز در تعیین میزان

از طریق مقایسه آن با مقادیر دمینرالیزه و همچنین تطبیق

سختی سطح نمونهها و با در نظر گرفتن تفاوت آماری

مقادیر مینای سالم با سایر مطالعات جهت اطمینان از

معنیدار گروههای دارای ترکیبات فلوراید این ادعا تا

صحت تست و دستگاه مورد استفاده صورت گرفت .در

حدی میتواند صحیح باشد.

صورت وجود امکانات مناسب ،در مطالعات آینده،

سنجش ایده آل میزان ریزسختی مواد توسط روش

افزایش حجم نمونه˓ انجام تست ویکرز در مرحله قبل از

ویکرز به سطحی صاف و صیقلی نیازمند است که با توجه

دمینرالیزاسیون برای همه نمونهها و بررسی سطح مینای

به محدب بودن سطح دندان و همچنین ایجاد تخلخالت

دمینرالیزه و رمینرالیزه توسط دیاگنودنت برای هر نمونه در

ریز پس از اعمال محلول دمینرالیزه کننده بر سطح دندان،

چند نوبت پیشنهاد میگردد.

دسترسی به چنین سطحی دشوار است( ،)29همچنین در

نتیجه گیری

طراحی اولیه این مطالعه با توجه به مطالعات مشابه از

با در نظر گرفتن محدودیتهای این مطالعه ،استفاده از

پنجرههای  4×4میلیمتر به منظور سطح اعمال مواد استفاده

 Fluoridated GC tooth mousseو کاربرد همزمان

که تعبیه پنجرهها در این سایز ،امکان انجام

دهانشویه فلوراید و  ،GC tooth mousseتأثیر مشابهی بر

(29و22و)18

شد

تست ریزسختی ویکرز را ،به دلیل محدب بودن بیش از

رمینرالیزاسیون ضایعات دمینرالیزه دندان دارد.

حد این سطوح ،با مشکل مواجه کرد .با بررسیهای بیشتر

تشکر و قدردانی

این مطالعات مشخص شد که به دلیل استفاده از تست

این مقاله ،منتج از پایان نامه با شماره  447است که در

دیاگنودنت (و عدم انجام تست ویکرز به صورت دوگانه)

کتابخانه دانشکده دندانپزشکی رفسنجان در دسترس

تخت بودن این سطوح الزامی نیست .لذا در طراحی جدید

میباشد .بدین وسیله از زحمات معاونت محترم پژوهشی

مطالعه از پنجرههای  2×2میلیمتر استفاده شد تا با کاهش

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان جهت تأمین هزینههای این

مساحت مورد بررسی میزان تحدب سطوح در تست

طرح تقدیر و تشکر میگردد .همچنین از زحمات جناب

(19و)12

ویکرز کم شده و باعث کاهش دقت مطالعه نگردد.

آقای دکتر امیر قاسمی در بخش مواد دندانی مرکز
تحقیقات دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی تشکر به عمل
میآید.
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